ORDENANÇA REGULADORA 12
Aplicació Pressupostària: 310.06
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I D'OCI
FONAMENT LEGAL
Article 1. D'acord amb el que estableixen els articles 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’estableix la taxa per prestació de serveis culturals i d’oci.

FET IMPOSABLE
Article 2. El fet imposable de la taxa ve determinat per la prestació de serveis en forma de
tallers, cursos o seminaris.

SUBJECTE PASSIU
Article 3. Estaran obligats al pagament les persones naturals que desitgin inscriure's en cursets,
tallers i seminaris organitzats per els Serveis Municipals.

BASES I TARIFES
Article 4. Es prendrà com a base el cost real dels serveis prestats.
Article 5. Les tarifes a aplicar seran les següents:
1. Tarifes

a) Quota per dret d'inscripció.

eur./curs
39,00 eur.
eur./curs/mes

b) Quota per mesos
1. Llenguatge musical
2. Ceràmica
3. Pintura
4. Pintura amb model
5. Iniciació 5 anys
6. Harmonia moderna
7. Classes individuals (instruments musicals)
8. Cant
9. Ceràmica jove
10. Pintura jove
11. Estiu jove

27,00eur.
36,00eur.
31,00eur.
31,00eur.
27,00eur.
31,00eur.
31,00eur.
31,00eur.
30,00eur.
24,00eur.
92,00eur.

c) Quan es tracti d’activitats no incloses en les tarifes enumerades anteriorment, s’aplicarà una
tarifa de 2’00 euros per cada hora efectiva de curs realitzat.
2. Quotes reduïdes

a) Jubilats: 20% de reducció en inscripcions i mensualitats
b) Unitats familiars amb dos o més usuaris: 20% de reducció en inscripcions i mensualitats per
a cada usuari
c) Famílies nombroses: 20% de reducció en inscripció i mensualitats per a cada usuari
d) Usuaris del “Carnet Jove”: 10% de reducció en inscripció i mensualitats
Els descomptes anteriorment citats no es podran acumular en cap cas.

MERITACIÓ
Article 6. L’obligació de contribuir neix quan s’inicia la prestació del servei o la realització de
l’activitat, sense perjudici que s’exigesqui l’abonament previ del seu import, total o parcial, en el
moment de la inscripció.

NORMES DE GESTIÓ
Article 7. La quota d'inscripció més la primera mensualitat, s’abonaran mitjançant càrrec a
compte bancari durant els deu primers dies del mes d’octubre, a excepció del cursos d’Estiu
Jove, que el seu abonament es produirà en els deu primers dies de juliol.
Article 8. La quota mensual s'abonarà durant els deu primers dies de cada mes, mitjançant
càrrec en compte bancari; amb aquesta finalitat, l'usuari haurà d'estendre la corresponent ordre
bancària, domiciliant el pagament en el moment de la inscripció.
Article 9. Les sol·licituds de baixa s’hauran de tramitar davant el Servei municipal corresponent,
durant la primera quinzena del mes anterior a aquell en què hagin de tenir efecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà per Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes a partir del dia següent a la seva publicació al BOIB, fins a
la seva modificació o derogació expresses.
EL SECRETARI
VIST I PLAU
L’ALCALDE

